
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت  (( )) بسم اهللا الرحمن الرحيم((   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

لكم بهيمة األنعام إال ما يتلى عليكم  غير محلي الصيد وأنتم حرم إن اهللا يحكم ما يريد يا أيها الذين 

القالئد وال آمين البيت الحرام يبتغون فضال من آمنوا ال تحلوا شعائر اهللا وال الشهر الحرام وال الهدي وال 

ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا وال يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 

أعوذ باهللا  )) . وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  (( )) بسم اهللا الرحمن الرحيم(( ؛ قال اهللا تعاىل:  ممن الشيطان الرجي

أوال هذه السورة مدنية وهي من  أحلت لكم بهيمة األنعام إال ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ))

ومل  . كان فيها من حرام فحرموهما كان فيها من حالل فأحلوه وما   :آخر ما نزل من القرآن؛ وهلذا قال العلماء

يأت فيها حكم يكون منسوخا؛ بل كل األحكام  اليت فيها حمكمة؛ وهي مدنية ألا نزلت بعد اهلجرة وكل ما 

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت  نزل بعد اهلجرة فإنه مدين وإن نزل مبكة وإال ففيها قول اهللا تبارك وتعاىل: ((

ألنه  ؛ البسملة ال حاجة لتكرار الكالم عليها هذا نزل يف مكة . )) اإلسالم ديناعليكم نعمتي ورضيت لكم 

؛ يؤتى ا عند بدء كل  ست من السورة اليت قبلها وال بعدهايسبق الكالم عليها وأا آية من كتاب اهللا مستقلة ل

ا للموضوع الذي تقدمته سورة سوى سورة براءة وأا متعلقة مبحذوف ويقدر هذا احملذوف فعال متأخرا مناسب

إن اجلار وارور  :؛ وعليه فإذا كنت تريد أن تقرأ تقول ، هذا أحسن ما قيل يف متعلق البسملة هذه البسملة

 :توضأ تقول تقديرهت؛ وإذا كنت تريد  بسم اهللا أقرأ :، يعين التقدير متعلق بفعل حمذوف تقديره: بسم اهللا أقرأ

يا  وجل: (( يقول اهللا عز ، هذا التقدير . بسم اهللا أذبح :أن تذبح مذكاة تقول ؛ إذا كنت تريد بسم اهللا أتوضأ

فإنه كما قال عبد اهللا بن  )) يا أيها الذين آمنوا (()) واعلم أنه إذا صدر الكالم ذه اجلملة  أيها الذين آمنوا

مسعود رضي اهللا عنه: أرعها مسعك ـ يعين انتبه له ـ فإما خري تؤمر به وإما شر تنهى عنه وإما خرب يكون فيه 

؛ املهم أنه  )) وما أشبه ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، مثل قول اهللا تعاىل: ((  مصلحة لك

واعلم أيضا أنه إذا صدر الكالم ا فإنه يدل على أن  . رب يتضمن خريا أو شراالبد أن تكون خلري أو لشر أو خل

؛ وأن خمالفة ذلك نقص يف  ما بعدها من مقتضيات اإلميان تصديقا به إن كان خربا وعمال به إن كان عمال

  )) أيها الذين آمنوايا  ((ألنه إذا قيل:  ؛ واعلم أيضا أن اهللا تعاىل يصدر اخلطاب ا إغراء للمخاطب . اإلميان

يا أيها الذين  (( إن إميانكم حيملكم على أن تفعلوا كذا وكذا أو أن ترتكوا كذا وكذا حسب السياق . كأنه يقول

؛ وقد بني اهللا تعاىل الوعيد على من  )) أوفوا ا أي إيتوا ا وافيا كاملة من غري نقص آمنوا أوفوا بالعقود

ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون  تامة يف قوله تعاىل: (( يستويف العقود تامة وال يوفيها



وأوفوا  ، ومنه قوله تعاىل: (( ؟ إيتوا ا كاملة )) مبعىن أيش أوفوا )) إذا ((وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 

أبرمه اإلنسان مع غريه؛ وضد ؛ والعقود مجع عقد وهو ما  )) وما أشبه ذلك وأوفوا الكيل إذا كلتم )) (( العهد

، تقول: عقدت احلبل وحللت احلبل؛ فالعقود إذا ما أبرمه اإلنسان مع غريه؛ وهي أنواع كثرية منها:  العقد احلل

أي عقد فإنه  ، )) هذا عام أوفوا بالعقود البيع، واإلجارة والرهن، والوقف، والنكاح، وغري ذلك ؛ وقوله: ((

أن يقيد مبا جاءت به الشريعة وهو أال يكون العقد حمرما ؛ فإن كان العقد حمرما فإن  ولكن البد ؛ جيب الوفاء به

ما كان من شرط  ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( النصوص تدل على عدم الوفاء به بل على حترمي الوفاء به

))  أحلت )) (( نعامأحلت لكم بهيمة األ مث قال: (( ) . ليس في كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط

وجل كما قال اهللا  ؛ وفاعله معلوم ليس جمهوال ألن الفاعل هنا هو اهللا عز ملا مل يسم فاعله هذا فعل مبين بأيش ؟

))  وال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب تبارك وتعاىل: ((

، كل حيوان ال ينطق فهو يمة؛ وذلك ألن  )) البهيمة ما ال ينطق بهيمة األنعام وقوله: (( فاحملل هنا هو اهللا .

،  )) املراد ا ثالثة أنواع: اإلبل األنعام وقوله: (( ما يتكلم به أو ما ينطق به يكون مبهما ال يعرف فهو يمة .

، وباب  ه كما تقول: خامت حديد؛ فإضافة البهيمة إىل األنعام من باب إضافة الشيء إىل جنس ، والغنم والبقر

؛ يمة األنعام وهي اإلبل عندما نقول وهي اإلبل والبقر  ؛ كأنه قال: البهيمة من األنعام ، وما أشبه ذلك خشب

)) هذا  إال ما يتلى عليكم (( والغنم هل حنن نفسر البهيمة أو األنعام ؟ األنعام يعين اإلبل والبقر والغنم .

من بهيمة  ؛ (( )) ألن يمة األنعام مفرد مضاف فهو عام لكل شيء بهيمة األنعام استثناء من قوله: ((

حرمت  )) واملراد بذلك ما سيأيت يف اآلية اليت بعدها يف قوله تعاىل: (( إال ما يتلى عليكم )) قال: (( األنعام

أحلت  (()) هذه استثناء من قوله:  غير محلي الصيد (( )) هذا الذي يتلى عليهم . ...عليكم الميتة والدم 

ألنه مضافة إىل اسم الفاعل يعين أحلت لكم حال   ؛ )) وحيتمل أن تكون حاال وهي األقرب لكم بهيمة األنعام

 الحرم ؛ و(( )) مجلة حالية وأنتم حرم ؛ (( أي مستبيحني؛ وذلك بصيده كونكم غري حملي الصيد وأنتم حرم

رام حبج أو عمرة أو دخل يف احلرام ، من تلبس باإلحرام حبج أو عمرة أو دخل )) مجع حرام وهو من تلبس باإلح

؛ واحلرم يف مكة معروف حبدوده ويف املدينة كذلك أيضا؛ ولكن املدينة ليست كمكة  يف حرم وإن مل يكن حمرما

ل ملا قبلها، ملا ذكر )) اجلملة كالتعلي إن اهللا يحكم ما يريد (( يف التحرمي بل هي أقل كما سيذكر إن شاء اهللا .

)) حكما شرعيا أو كونيا ؟ نعم يشمل احلكم  إن اهللا يحكم ما يريد وجل اإلحالل والتحرمي قال: (( اهللا عز

، إن شاء حلل هذا  ؛ ألنه ال راد حلكمه وجل فإنه حيكم به ؛ فكل ما يريده اهللا عز الكوين واحلكم الشرعي

؛ وكذلك أيضا إن شاء حكم على عباده بالغناء واألمن وإن  وحرم هذا، وإن شاء أوجب هذا ورخص يف هذا



وجل كما  ؛ فاألحكام الكونية والشرعية كلها بإرادة اهللا وال أحد يعرتض على حكم اهللا عز شاء حكم بضد ذلك

ما  ((وقوله:  . ))أمر أن ال تعبدوا إال إياه  )) يعين ما احلكم إال هللا (( إن الحكم إال هللا قال اهللا تعاىل: ((

باعتبار كون احلكم والشرعية  ؛ باعتبار كون احلكم كونيا أي اإلرادتني ؟ نعم نقول هي اإلرادة الكونية يريد ))

،  ، الفرق بينهما: أن الكونية مبعىن املشيئة ؛ وحينئذ البد أن نفرق ما بني اإلرادتني الكونية والشرعية شرعيا

؛ وأما الشرعية فهي اليت  وما ال حيبه اهللا ويقع فيها ما أراد بكل حال الكونية مبعىن املشيئة فتتعلق فيما حيبه اهللا

؛ فهذا هو الفرق  ، وتتعلق فيما حيبه اهللا فقط؛ وقد يقع فيها املراد وقد ال يقع ؛ فمعىن يريد أي حيب مبعىن احملبة

وذلك من توجيه اخلطاب خطاب ؛  فضيلة اإلميانيف اآلية الكرمية فوائد منها:   . بني اإلرادتني الكونية والشرعية

؛ ألنه يفرق يف الكالم بني أن تقول افعل كذا  ومنها: أمهية ما يذكر بعد هذا النداء وجل إىل  املؤمنني . اهللا عز

ومن فوائد اآلية  ؛ ففيه أمهية ما ذكر بعد هذا النداء . أو أن تقول يا فالن افعل كذا؛ أيهما أشد ؟ الثاين أشد

)) واألصل يف األمر الوجوب السيما إذا كان متعلقا  أوفوا بالعقود ؛ لقوله: (( اء بالعقودالكرمية: وجوب الوف

 ؛ فإذا األمر بالوفاء للوجوب . ؛ والعقد متعلق حبق اآلخرين ألنه إبرام شيء بينك وبني اآلخر حبق اآلخرين

بالوفاء ا واهللا تعاىل ال يأمر بالوفاء ؛ وجه ذلك:  أن اهللا أمر ا واهللا تعاىل أمر  ومنها: أن مجيع العقود حالل

، البيع  ، بيع حبل احلبلة ؛ لكن هذا ليس على عمومه إذ يستثىن منها ما حرمه الشرع كبيع الغرر بالفحشاء أبدا

؛  ومنها: أن العقود تنعقد مبا دل عليه من قوله أو فعل بلفظ أو إشارة أو كتابة ، القمار، وما أشبه ذلك . بالربا

ويتفرع على هذا  ؛ فكلما صار عقدا بني الناس فهو عقد . تؤخذ هذه الفائدة ؟ من أن اهللا أطلق العقد من أين

؛ أ تعرفون املعراة ؟ املعراة أن يأيت اإلنسان للخباز ويكون مكتوب يف  مسائل كثرية منها: جواز البيع باملعراة

، ما فيه بيع  ؛ هذا بيع بأيش؟ باملعراة ما عقود نإعالن اخلبز بريال فيضع الريال يف مكان الفلوس ويأخذ اخلبزي

، اإلنسان يدخل يعين  ومن ذلك أيضا الركوب يف احلافالت وال شراء لكنه باملعراة وقد عرف الناس أنه عقد .

 ؛ هذا أيضا إجارة باملعراة . باب احلافلة مفتوح فيدخل ويسلم األجرة للذي عند الباب وال يعقد اإلجارة بصيغة

 :فقال ؛ فإذا قال: ملكتك بنيت " زوجت" ومن ذلك أيضا: أن النكاح ينعقد ملا دل عليه وأنه ال حيتاج إال لفظ 

؟ يصح نعم يصح ألن هذا هو املعروف وقد جاء يف حديث واهبة نفسها عند  ؛ يصح العقد أو ال قبلت

جوب الوفاء بالشروط املشرتط يف ومن فوائد هذه اآلية: و  . ) ملكتها بما معك من القرآن البخاري لفظ: (

؟ وجوب الوفاء  ؛ يف األصل أيش العقد يعين معناه إذا عقد رجالن بينهما عقد بيع أو غريه واشرتطا شروطا

؛ ألن الشروط يف  )) يشمل الوفاء بالعقد نفسه وبأوصافه اليت هي شروطهبالعقود  ؛ وذلك ألن قوله: (( بالشرط

فإذا اشرتط  واألمر بوفاء العقد أمر بالوفاء به ومبا يتضمنه من األوصاف . العقد يف احلقيقة أوصاف للعقد



املتعاقدان شرطا وحصل نزاع هل يصح هذا الشرط أو ال يصح ؟ فمن الصواب معه؟ الصواب مع من يقول إنه 

يها خمالفة ؛ وعلى هذا فإننا جنري الناس على معامالم حىت نتأكد أن ف يصح حىت يقيم املانع دليال على املنع

هل  ؛ فاألصل إذا يف املعامالت ؟ األصل نعم أن جتري على ما هي عليه حىت يقوم دليل على أا حمرمة . للشرع

وأوفوا  ، العهد ألن العهد عقد كما جاء يف آية أخرى: (( يدخل يف ذلك الوفاء بالعهود ؟ نعم ألن العهد عقد

ذلك الوعد ؟ لو قلت إلنسان: سأمر عليك غدا يف الساعة وهل يدخل يف  )) . بالعهد إن العهد كان مسئوال

، جيب عليك أن تويف به ألن الوعد عهد  ، هل جيب عليك أن تويف بذلك ؟ الصحيح نعم جيب عليك الفالنية

؛ ال  : إن املنافق إذا وعد أخلفوألن إخالف الوعد من صفات املنافقني والرسول عليه الصالة والسالم ملا قال

؛ وهلذا كان  صل إىل أفهامنا هذه أن خيص من خصال املنافقني ولكن يريد منا أن نتجنبها وحنذرهايريد أن يو 

؛ والعجب أن  إال لعذر شرعي يف الوعد لفقول الراجح أن الوفاء بالوعد واجب وأنه ال جيوز لإلنسان أن خي

زي مع أن الكفار من أبعد الناس إنه وعد انكلي بعض املغرورين بأخالق األمم الكافرة يقول لصاحبه إذا واعده

عن الوفاء بالعهد؛ وكان على هذا أن يقول إنه وعد املؤمن ألن املؤمن هو الذي ال خيلف الوعد إال لعذر شرعي 

)) وغري يمة  أحلت لكم بهيمة األنعام ؛ لقوله: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: أن مجيع ائم األنعام حالل .

هو الذي خلق  األنعام ؟ هل هي حالل أو غري حالل ؟ نقول إا حالل لكن ال ذه اآلية بل بقوله تعاىل: ((

؛ من حرمه  )) وعلى هذا فإذا شككنا يف هل هو حالل أو حرام فاألصل أنه حالل لكم ما في األرض جميعا

 الل هل ذكي ذكاة شرعية أم ال فما األصل ؟ األصل عدمهإذا شككنا يف احل قلنا هات الدليل وإال فإنه حالل .

؛ فإذا وجدنا مثال عضو من الشاة وال  ؛ ألن الذكاة فعل البد من حتقق وجوده ، األصل عدم ذكاة الشرعية

ندري هل هو مذكى أو غري مذكى فنقول إنه ال حيل ألن األصل عدم التذكية ما مل يوجد ظاهر يغلب على هذا 

؛ فلو وجدنا رجل شاة عند بيت من بيوت  ظاهر يغلب على هذا األصل فإننا نأخذ به األصل؛ إن وجد

هل ذكيت أم ال فاألصل عدم احلل لكن هنا ظاهر يغلب على األصل وهو أن وجودها  املسلمني فنحن ال نعلم

ا قال العلماء ؛ وهلذ ؛ فيكون هذا الظاهر غالبا أو مغلبا على األصل بني بيوت املسلمني يدل على أا مذكاة

رمحهم اهللا لو وجد اإلنسان شاة مذكاة يف بلد أكثر أهله ممن حتل ذبيحته فهي حالل مع أن فيه احتماال أن 

؛  من فوائد اآلية: اإلحالة على مذكور أو ما سيذكر الذي ذبح غري من حتل ذبيحته لكن يغلب الظاهر لقوته .

) وهذا إحالة على ما سيذكر؛ وقد استعمل العلماء رمحهم اهللا ) إال ما يتلى عليكم من أين تؤخذ ؟ من قوله: ((

ينسى ومع ذلك أحيانا  ته، ابن حجر ما أكثر إحال ؟ ابن حجر وأكثر من رأيناه يستعمله منهذا يف مؤلفام 

ومن  )) . إال ما يتلى عليكم ؛ إذا جتوز اإلحالة على شيء مذكور أو سيذكر كما قال: (( أن يويف رمحه اهللا



؛ وجه ذلك: االستثناء من  فوائد هذه اآلية الكرمية: أن األصل يف البهيمة يمة األنعام احلل كما قررناه قبل قليل

؛ إذا وجدت  ؛ وقد قال العلماء رمحهم اهللا: إن االستثناء معيار العموم؛ معيار يعين ميزان ذلك احلكم، أحلت إال

نه ملا أخرج هذا الفرد من أفراده علم أن احلكم شامل جلميع ؛ أل شيئا فيه استثناء فاعلم أن هذا احلكم عام

)) وال  غير محلي الصيد وأنتم حرم ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال حيل الصيد للمحرم؛ لقوله: (( األفراد .

لكن لو  ؛ ، حمرم فيه الصيد فيحرم عليه الصيد ألن من كان يف احلرم فقد دخل يف جو حمرم ؛ ملن كان يف احلرم

غير محلي  ؟ ال حيل، نعم ؟ انظر اآلية (( صاده صيدا حالال يعين أحنر الدم ومسى اهللا وقتله هل حيل أو ال حيل

؛ فدل ذلك على أم إذا قتلوه فهو حرام فال حيل  ، ال حيل ألنه قال غري حملني )) نعم ال حيل الصيد وأنتم حرم

يا أيها الذين  صيد الصيد عرب عنه بالقتل فقال يف آية أخرى: (( ؛ وهلذا عرب اهللا عن هلم أن حيللوه ألنفسهم

)) ومعلوم أنه ال يريد أن يقتل بغري الصيد الشرعي ألن القتل بغري الصيد  آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم

ر هذا ؛ لكن ملا كان الصيد يف حال اإلحرام حراما صا الشرعي منهي عنه سواء كان اإلنسان حمرما أو غري حمرم

ومن فوائد اآلية الكرمية: تعظيم اإلحرام وأنه حيرم على احملرم الصيد لئال  الصيد مبنزلة القتل فيكون املصيد حراما .

يف أهل الصيد أم شغوفون به وأنه يأخذ بلبهم وعقوهلم  ناآل ينسى وراء الصيد فينسى اإلحرام إذ من املعلوم 

؛ لو أحل الصيد  حىت إنك ترى الصائد يلحق الصيد واحلصى يدمي قدمه والشوك خيرقها ومع ذلك ال يبايل

  )) . إن اهللا يحكم ما يريد ؛ لقوله: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات احلكم هللا للمحرم لتلحى به عن إحرامه .

ومن فوائد اآلية: اإلشارة إىل  )) . إن اهللا يحكم ما يريد ؛ يف قوله: (( فوائد اآلية أيضا: إثبات اإلرادة هللا ومن

 إن اهللا يحكم ما يريد ؛ ملاذا ؟ ألن اهللا ختمها بقوله: (( أنه ال حيل لإلنسان أن يعرتض على األحكام الشرعية

يا أيها  مث قال اهللا تعاىل: ((  )) . إن اهللا يحكم ما يريد )) ختم اآلية ملا ذكر أنواعا من األحكام قال: ((

الذين آمنوا ال تحلوا شعائر اهللا وال الشهر الحرام وال الهدي وال القالئد وال آمين البيت الحرام يبتغون 

تحلوا  ال (( )) ما قلناه يف اآلية األوىل . يا أيها الذين آمنوا نقول يف قوله: (( )) . فضال من ربهم ورضوانه

؛ والشعائر مجع الشعرية وهي العبادات الكبار كاحلج والعمرة وحنو ذلك؛  )) أي ال تنتهكوا حرماا شعائر اهللا

إن الصفا  ، قال اهللا تعاىل: (( وذلك ألن األحكام الشرعية شعائر وغري الشعائر األحكام الكبرية تسمى شعائر

؛ فما هو  )) الشهر املراد به هنا اجلنس وليس املراد به الواحد وال الشهر الحرام (( )) . والمرة من شعائر اهللا

إن  عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا  الشهر احلرام ؟ الشهر احلرام شهور أربعة بني اهللا تعاىل يف قوله: ((

ذه )) وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم أعيان ه في كتاب اهللا يوم خلق السموات واألرض منها أربعة حرم

؛ هذه األشهر  ، رجب مضر الذي بني مجادى وشعبان بأا ذو القعدة وذي احلجة واحملرم والرابع رجب األشهر



احلرم يعين ال حتلوها باملعاصي وال حتلوها بالقتال أيضا؛ ألن القتال يف األشهر احلرم حرام حىت الكفار ال حيل أن 

؛ انتبه وهذه املسألة يأيت إن فس أو إذا كان امتدادا بقتال سابقنبدأهم بالقتال يف األشهر احلرم إال دفاعا عن الن

؛ واملراد باهلدي ما يهدى  يعين وال حتلوا اهلدي وال الهدي )) (( شاء اهللا بيان حكمها واختالف العلماء فيها .

؛ فلو أن  ؛ هذا إحالل إىل احلرم من إبل أو بقر أو غنم؛ وكيف إحالله ؟ إحالله أن يذحبه قبل أن يبلغ حمله

اإلنسان ساق اهلدي من امليقات من ذي احلليفة مث أراد أن يذحبه أو ينحره قبل الوصول إىل مكة كان هذا حراما 

؛ فما املراد بالقالئد ؟  ؟ مجع قالدة القالئد مجع أيش وال القالئد )) (( )) . وال الهدي ؛ وهلذا قال: (( ال حيل

 ؛ وكان من عادم أن جيعلوا يف عنق كل واحدة قالدة إشارة إىل أا هدي اهلدياملراد بالقالئد ما تعلق به أعناق 

، األطراف القرب واألسقية وما أشبه ذلك إشارة إىل أن  ؛ وجيعل هذه القالدة يعلق فيها النعال وأطراف األسقية

يعرف أا هدي  ؛ فمن حني أن يرى اإلنسان هذه الشاة أو هذه البعري وعليها هذه القالدة هذه للفقراء

)) وحيتمل أن يقال إن القالئد أعم من ذلك وأن املراد: وال أن  وال القالئد ؛ (( فيحرتمها وال يضريها بشيء

؛ اهلدي يعين القالئد يعين  ؛ ولكن السياق يدل على املعىن األول ، ما تقلدمتوه من عهود ووعود وغريها تقلدمتوه

))  آمين )) يعين وال حتلوا أيضا (( رام يبتغون فضال من ربهم ورضواناوال آمين البيت الح (( قالئد اهلدي .

))  ومساه اهللا بيتا ألنه  ورضوانايبتغون فضال من ربهم  )) وهو الكعبة (( البيت الحرام؛ ((  مبعىن قاصدين

؛ وهلذا   والتعظيم؛ ووصف اهللا باحلرام ملا هلا من حرمة  بيت يف الواقع إذ أنه حجرة ذات أركان وسقف فهي بيت

؛ احلصى ؟ غري حمرتم احلصى والرتاب  كان ما حوهلا حمرتما حىت األشجار حمرتمة يف احلرم مع أن األشجار مجاد

؛ األشجار اليت ال  ؛ وهلذا لك أن تكسر احلصى ولك أن تنقل الرتاب إىل خارج احلرم خبالف األشجار غري حمرتم

؛ اليابسة اليت  حبرام أو ليست حبرام ؟ اجلواب ليست حبرام تنمو كاليت قد يبست وكأغصان كسرت هل هي

)) يف موضع نصب على احلال يبتغون  )) مجلة (( يبتغون فضال من ربهم ورضوانا (( انتهت ليست حراما .

فضال من  ؛ (( )) أي يطلبون يبتغون )) (( آمين )) فهي مفعول به لـ(( البيت الحرام )) أما (( آمين من ((

؛ دليل ذلك قوله تعاىل ملا ذكر أحكام احلج قال:  والفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي والفضل األخروي))  ربهم

)) وهذا فضل الدنيا يشري به إىل من أتى إىل احلج يبيع  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ((

)) يعم الفضلني:  من ربهم يبتغون فضال إبله أو سيارته أو ما أشبه ذلك؛ وهنا يقول: (( كاريويشرتي أو ي

؛ وفيها قراءتان: ضم الراء وكسرها  وجل )) أي رضا من اهللا عز ورضوانا ؛ وقوله: (( فضل الدنيا وفضل اآلخرة

 ؛ أو أعم من ذلك يعين هل هم يريدون رضوانا من اهللا عز )) ورضوانا أي من رمرضوانا  )) و (( رضوانا ((



؛ لكن أصل األصيل أم يريدون الفضل من اهللا  أنبيائه وأوليائه وأصفيائه ؟ العموموجل ؟ أو رضوانا من اهللا ومن 

   جاء وقت السؤال ؟ نعم . )) وإذا حللتم فاصطادوا مث قال: (( . وجل عز

، إذا استثىن الرجل يف الوعد  قلنا بأن الوعد عهد وأن العهد البد من الوفاء بهشيخ بارك اهللا فيكم !  السائل :

، ومل يأت بالوعد فهل عليه شيء ؟  إن شاء اهللا وهو بكل حال جيب أن يقوهلا ألن الوعد فيما يستقبلوقال 

  وكيف يفرق السامع بني كون هذا الوعد أنه للتحقق ؟

يف الظاهر أنه ال شيء عليه وذلك ألن صاحبه الذي مسعه يقول إن شاء اهللا يعرف أنه مل يرد الوفاء التام  الشيخ :

  ؛ ألنه أحيانا يقال للتحقيق . املخاطب من قوله إن شاء اهللا التحقيق إال إذا فهم

  لكن شيخ كيف يفرق السامع ؟ السائل :

، حسب السياق ورمبا يكون حركة الواعد تدل على هذا إن شاء اهللا إن شاء اهللا يقول  حسب السياق الشيخ :

  . هكذا بيده، املعىن ؟ التحقيق

  ل الوعد عقد ؟ه السائل :

   نعم ألنه معاقدة بني الواعد واملوعد . : الشيخ

ووجدوا أن الذبح على شيخ عندنا يف الكويت احتاد اجلمعيات التعاونية ذهبوا إىل بعض البالد األوروبية  السائل :

  غري الشريعة اإلسالمية مثل بعض الدجاج الفرنسي مثال فما احلكم ؟

   البالد اإلسالمية ؟هذا الذي يذبح هناك هل هو الذي يرد إىل  الشيخ :

  ؛  أي نعم هم كتبوا حالل على الدجاج  السائل :

أي نعم هذا رأيناه و قرأناه لكن اآلن إشكال يف احلل هل هذا الذي يذحبونه على غري الطريقة  الشيخ :

  ، أو هو يرد إىل بالد أخرى ؟ اإلسالمية هل هو الذي يرد إىل بالد اإلسالمية أو غريه

  ؛ يرد، أوال مجعيات التعاونية هم الذين يشرتون هذاهو الذي  السائل :

  ؟ لكنهم أخربوهم أنه ال يصح ؟ كيف ؟ اجلمعية التعاونية أخربوا اجلزارين هناك بأن هذا ال يصح الشيخ :

  أي نعم هم أخربوهم أو ما أخربوهم هم يذحبون على طريقتهم . السائل :

؛ يعين لو قالوا هلا إما أن  ، ألجل الفائدة مرات ذحبت ألنه، الشركات لو تقول هلا اذحبي عشر  أبدا الشيخ :

   تذحبي على طريقة اإلسالمية وإال قاطعناك ذحبت .

  إذا اشرتطت الزوجة يف عقد النكاح أن ال يتزوج عليها فهل جيب عليه أن يفي ذا الشرط ؟ السائل :

  نكاح ؟هذا السؤال يقول: هل يدخل يف الوفاء يف الشروط شروط ال الشيخ :



؛  ) إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج : ( ؛ بل قال النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلواب نعم

؛ وإذا اشرتطت الزوجة أن يطلق  يقول فإذا اشرتطت املرأة على زوجها أال يتزوج عليها هل يصح الشرط ؟ يصح

واألول ال عدوان فيه على  فيه عدوان على الزوجة األوىل؛ والفرق ظاهر ألن الثاين  الزوجة اليت معه ؟ ال يصح

؛ ولكن لو صمم أن يتزوج فتزوج  لكن باختياره هو الذي رضي مما أباح اهللا له ، األول فيه أن الزوج ميتنع أحد

   فماذا نقول ؟ نقول هلا اخليار إن شاءت بقيت معها وإن شاءت فسقت النكاح .

  الزواج بكل لفظ ؟يف عقود الزواج هل يصح  السائل :

، وهبتك بنيت وعلم أن املراد باهلبة هنا ليس جمانا فال  ؛ لو قال: ملكتك بنيت ال يصح بكل لفظ أبدا الشيخ :

  بأس؛ كل ما دل عليه العقد فهو صحيح بدون تفصيل .

  )) ؟ ...يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  هل الكفار خماطبون بقوله تعاىل: (( السائل :

  )) هذا للمؤمنني ؛ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (( الشيخ : 

   نقول هل حتتمل هذا ؟ السائل :

  ؛ ألن الكافر يقال له أسلم أوال مث يؤمر بفروع اإلسالم . ال ما حتتمل  الشيخ :

  ؟ جاء احلديث يف تفسري اآلية لكن السائل :

)) هل الكافر حيل ؟ ال ما حتتمل إال املؤمنني  وأنتم حرمغير محلي الصيد  ما هو صحيح ؛ وأيضا (( الشيخ :

.   

  إذا تنازع متعاقدان يف شرط من شروط العقد فما احلكم ؟ السائل :

   إذا تنازع يف أيش ؟ الشيخ :

  . يف شروط العقد يقول أحدمها هذا شرط والثاين يقول هذا غري موجود يف الشرط  السائل :

؛ إذا تنازع املتعاقدان فقال أحدمها العقد صحيح وقال الثاين العقد  صحة العقد ذكرنا هذا ؟ ال ال يف الشيخ :

؛ الشروط األصل عدمه يعين لو تنازع يف وجود الشرط أو عدمه فاألصل عدم  غري صحيح؛ هذا الذي ذكرناه

   ؛ تنازع يف صحة الشرط هل هذا شرط صحيح أو ال بعد أن التزما به فاألصل صحته . الشرط

إذا اشرتطت املرأة أال يتزوج عليها زوجها فقيل بالشرط مث بعد ذلك بدا له أن يتزوج فطلبت الفسخ  :السائل 

  فهل للرجل أن يطالب مبهره منها ؟

، الزوج ال مهر له ألنه هو الذي أخلف الشرط؛ مع أن ذمته ال تربأ حىت يف هذه احلال ألا يف  ال ال الشيخ :

 نه مل يفي الشرطأل جر؛ لكننا نقول له أن يتزوج ألننا ال حن وهو غرها يف الواقعهذه احلال ما فسخت إال إكراها 



؛ أي نعم ولإلمث أقرب إال إذا دعت احلاجة  ؛ وهي رمبا ال تفسخ ألا تريد أن تبقى مع زوجها لكن مكرهة

   واقتضت احلاجة فهذا شيء آخر .

ال تحلوا شعائر اهللا وال الشهر الحرام وال الهدي وال  يا أيها الذين آمنوا ؛ (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

القالئد وال آمين البيت الحرام يبتغون فضال من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا وال يجرمنكم شنآن 

قوم على أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم 

يا  ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم )) . هللا إن اهللا شديد العقابوالعدوان واتقوا ا

يا أيها  قال اهللا تعاىل: (( . أول السورة ؟ نعم مناقشة ؟ أ)) هذا مبتد أيها الذين آمنوا ال تحلوا شعائر اهللا

الفائدة  ففيه فوائد ما هي ؟ " أيها الذين آمنوايا ـ" )) ذكرنا أنه إذا صدر اخلطاب ب الذين آمنوا أوفوا بالعقود

؛ يدل على أمهية ما بعدها ؛ هذا إذا صدر اخلطاب بالنداء مطلقا حىت يا  األوىل: أن ما بعدها حكم أو خرب

؛ يدل  ؛ ال أنه خاص للمؤمنني ؟ أيها الناس يدل على أمهية ما بعدها لكن إذا صدر يا أيها الذين آمنوا خاصة

   ؛ ألنه لو ال ذلك ما صح توجيه اخلطاب إىل مؤمن عده من مقتضيات اإلميانعلى أن ما ب


